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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่  19-20 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.76  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 3.00 - 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 4.00 3.56 3.70 ดี
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 5.00 3.00 - 3.40 พอใช้
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ดี
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 3.33 3.56 3.51
ผลการประเมนิ ดีมาก พอใช้ ดี  ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
            ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.  ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปหัตถกรรมของชนเผ่า

เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 
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2.  มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรเพิ่มกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มาก
ย่ิงขึ้น 
 

         จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ และการหารายได้เข้าสู่หน่วยงาน 
2. ควรเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เพื่อเป็นกรรมการ/  

ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในเชิงรุกของหน่วยงาน 
3. ระเบียบในการใช้สถานที่ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อเอื้อต่อการใช้งานของนิสิตและบุคลากรของ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. ผู้บริหารควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้แก่บุคลากรประจํา 

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
5. นิทรรศการที่จัดแสดงควรมีคําบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้เข้าชมชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ที่ชํารุดทรุดโทรมอย่างเร่งด่วน เพื่อการใช้งานให้ได้

ประโยชน์สูงสุด 
2. ควรรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน 
3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมและใช้อาคาร สถานที่ 

ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 18 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 7 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 9 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน  

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2555  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.83 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้ค่า
คะแนน 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 
3.74  ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าคะแนน 4.00  ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่19 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและสาํนักงาน 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร รายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ 
ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
เวลา 10.30 - 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมการเกษตร 
  -  พิพิธภัณฑ์ 

  -  สํานักงาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและ

สํานักงาน 
  เวลา 13.00 – 14.00 น กลุ่มที่ 1  กลุม่บุคลากรข้าราชการ พนักงาน (สาย ข และ ค)  จํานวน 3 คน 
         กลุ่มบุคลากรพนักงานเงินรายได้                       จาํนวน 3 คน 
  เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มที่ 2  กลุม่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  จํานวน 2 คน 
เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร

นิทรรศการและสํานักงาน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ เบ้ืองต้น  

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร

นิทรรศการ 
 และสํานักงาน 
เวลา 09.00 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ เบ้ืองต้น  
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เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรรับทราบ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและสํานักงาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย  
เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการ
แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน
รับทราบ  
   สัมภาษณ์บุคลากร ข้าราชการ พนักงาน (สาย ข และ ค) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในสํานักฯ และเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลม่ส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมนิปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 3.00 - 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 4.00 3.56 3.70 ดี
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 5.00 3.00 - 3.40 พอใช้
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ดี
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 3.33 3.56 3.51
ผลการประเมนิ ดีมาก พอใช้ ดี  ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในรอบปีการศึกษา 
2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 3.76 3.51 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   3.00 3.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 5 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.70 3.70

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 3.88 867.44 4.11 867.44 4.11 4.11 4.11

211.00 211.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 4 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 3 5.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 และ 3 เนื่องจากยังมองเห็นความเสียหายจากอาคาร สถานที่ด้านต่างๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   3.40 3.40

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 5 4 3.00 3.00

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการประเมินผลการดําเนินงาน
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ 
ข้อ 3 3 3 3.00 3.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 3 3 3.00 3.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 3.00 3.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 62.50 8.00 100.00 8.00 100.00 5.00 5.00

8.00 8.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   4.00 4.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 6 6 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 6 3.00 3.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   4.00 4.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบ 
ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้
คุณภาพระดับพอใช้   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ

และเข้าใจ และปฏิบัติตาม 
  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  องค์ประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรเพิ่มกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่

หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มาก
ย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อสามารถให้บริการที่หลากหลายและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ควรเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ และการหารายได้เข้าสู่หน่วยงาน 
3. ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
4. ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ที่ชํารุดทรุดโทรมอย่างเร่งด่วน เพื่อการใช้งานให้ได้

ประโยชน์สูงสุด 
5. ควรรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เพื่อเป็นกรรมการ/ ที่

ปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในเชิงรุกของหน่วยงาน 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน 
3. ผู้บริหารควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้แก่บุคลากรประจํา 

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. มีการรายงานผลทางการเงิน ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  
ไ ด้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ ย  3 .00  
ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่
ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

ปี 2554 
2554 สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 5
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.88 4.11 4.11

 - ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยต่อจาํนวนคนที่ตอบ
แบบสอบถามของทุกโครงการกิจรรม 

คะแนน - 867.44 867.44

 - ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของทุก
โครงการกิจกรรม 

คน - 211 211

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ n/a  5 3
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 6 5 4

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 3 3 3
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 3 3
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ

วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

 - จํานวนบุคลากรทีได้รับการพัฒนา คน - 8 8
 - จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน - 8 8

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 6
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 6 6
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

ปี 2554 
2554 สํานัก กรรมการ

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน  
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 4 4
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มบุคลากรข้าราชการ  

 กลุ่มพนักงานจาํนวน 3 คน และกลุ่มบุคลากรของลกูจ้างชั่วคราว จํานวน  3 คน 
     ประเด็นการสัมภาษณ ์

‐ การปรับโครงสร้างหน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โอนย้ายพ้ืนที่และบุคลากร
เข้าสังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ นั้น พนักงานมีความพร้อม ในการโอนย้าย เนื่องจาก 
ข้อจํากัดของกําลังคนในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสิ่งที่ 
เกินความสามารถของหน่วยงาน  

‐ ผู้บริหารควรเขา้ใจในหลักการและการทํางานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
‐ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ และให้มีการจดักิจกรรมสําหรับนิสิต เช่น โรงละครที่ให้นสิิตเข้ามาใช้ 

และควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่นิสิตเขา้มาร่วมทํากิจกรรม 
‐ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการดําเนินการจัดประชุมร่วมกัน โดยมีการวางแผนในการดาํเนินการ 

จัดกิจกรรม แต่ระยะเวลาในการมอบหมายงานมีน้อย และไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ พร้อมทั้ง 
หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วยังไม่มกีารประชุมสรุป ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

‐ ควรให้หน่วยงานเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย และให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
นอกเหนือจากที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันใหม้ากขึ้น เช่น การวาดภาพเขียน สคส ในแต่ละปี  การจัด
กิจกรรมประกวดแข่งขันของนิสิต เป็นต้น 

‐ มีการให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดขึน้ตรงตามตําแหน่งงาน  
แต่สําหรับกิจกรรมของหน่วยงานไม่มกีารจัดกิจกรรม และมีส่วนร่วมเทา่ที่ควร เนื่องจากมีข้อจํากัด
ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

‐ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานจากผู้บริหาร เพราะปัจจุบันนี้บุคลากรไม่ค่อยทราบถึง 
การดําเนินการของหน่วยงานว่าจะไปในทิศทางใด 

‐ ในการขอใช้สถานที่สําหรับดําเนินการจัดกิจกรรมสําหรับนสิิตมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ค่าไฟฟ้า 

 กลุ่มผู้รับบริการ จํานวน 2 คน 
     ประเด็นการสัมภาษณ ์

‐ การปรับโครงสร้างหน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โอนย้ายพ้ืนที่และบุคลากร
เข้าสังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นสิ่งที่ดี สะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลาและสถานที ่ที่อาจจะได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้น  
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‐ มีการใช้บริการ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมฟัง
ดนตรีที่หน่วยงานจัดขึ้น และการจัดกิจกรรมไหว้ครูสําหรบันิสิต สําหรับอาคารโรงละคร ซึ่งค่อนข้าง
เก่า ล้าสมัย อุปกรณ์ชํารุดทรุดโทรม และสถานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการสําหรับนิสิตในการ 
จัดกิจกรรม 

‐ ขอมีส่วนร่วมในการควบคุมงานเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมของนิสิต 
‐ ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร และสถานที่ ให้ดูสวยงาม และน่าศึกษา เช่น การจัดตลาดน้ํา  

หรือมีกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้สถานที่ มีการจัดท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
‐ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เป็นที่รู้จัก   
‐ มีความภาคภูมิใจในการเป็นศลิปะ และวัฒนธรรมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

เพราะเป็นที่น่าค้นคว้าหาความรู้ และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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